
МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА 

 

За учење користити литературу која је наведена на почетку семестра. 

Као допуну, користити материјале за Методику развоја говора који су на сајту 

Факултета: студентски сервиси → материјали за наставу. 

Захваљујући већ формираној бази знања коју омогућава Google Disc, све 

презентације и материјали за вежбе, као и групни радови, чија је израда у току, доступне 

су свим студентима кроз дељени директоријум Методика развоја говора. Директоријум 

садржи фолдер са презентацијама за предавања, фолдер с материјалима за вежбе, као и 

фолдер са студентским радовима.  Почевши од наставне јединице Облици и методе 

говорне комуникације, коју бисмо обрађивали ове недеље, одгледати по једну 

презентацију недељно, а након тога прочитати ту наставну јединицу из уџбеника. Након 

тога користити фолдер с материјалима за вежбе, у ком је и документ с вежбањима, који 

ће наставник сваке недеље допуњавати. Како би утврдили градиво, студенти ће код куће 

урадити вежбања за дату наставну јединицу. Након што сви студентски групни радови 

буду готови, студенти ће имати трајни увид у све презентације и документе, који чине 

базу знања која ће остати на располагању и наредне школске године, када студенти буду 

стечено знање примењивали у реализацији планираних ситуација учења у вртићима. 

До 1. априла припремити групне радове о језичким играма користећи Google Disc, 

према раније подељеним задацима и упутствима. Приликом бодовања, у обзир ће бити 

узет датум када је сваки студент започео рад на презентацији/документу, коришћење 

доступне литературе, успешност и креативност у осмишљавању језичких игара, труд 

уложен у припремање средстава која су приказана на фотографијама. 

Како бисмо поједноставили израду колоквијума, студенти ће радити заједнички у 

документима користећи Google Disc. Углавном ћемо следити поделу на групе коју смо 

направили за групни рад о језичким играма (групе ће имати по 3 до 5 студената). До 1. 

априла наставник ће креирати нове документе, у којима ће писати тема групног рада за 

колоквијум и кратко упутство за израду рада, са подељеним задацима. Рок за ову 



предиспитну активност је 1. мај. Није потребно слати на мејл, јер када користимо дељене 

датотеке наставник има увид у групни рад у свим његовим фазама.  

Консултације ћемо обављати средом, путем мејла (jelenaspasic2410@gmail.com) и 

путем вибера. У случају већих нејасноћа или проблема са интернетом, можете се јавити 

на телефон 060/380-23-33 до 18 часова.  

Наравно, сва питања је могуће поставити и у коментарима у дељеним 

документима. Наставник свакодневно прегледа групни рад студената користећи Google 

Disc и оставља коментаре са сугестијама и примедбама. У случају да наставник не 

одговори свима истог дана када поставе питање у мејлу или самом документу, због 

бројности групе, моле се студенти да стрпљиво сачекају одговор. Подстичу се студенти 

да редовно раде, проверавају коментаре у дељеним документима, постављају питања, 

коментаришу и користе опцију Уметни → Коментар за договоре у оквиру групног рада, а 

могу направити и групе на виберу како би се договарали. 
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